
właściciel szpaleru odreago-
wuje wcześniejszą przymu-
sową, nadmierną zażyłość 
z sąsiadami w bloku. 

Podobnie nieodzownym ele-
mentem krajobrazu przydo-
mowego jest grill. Tradycja 
przyrz¹dzania posi³ków na 
wolnym powietrzu to wrêcz 
atawizm siêgaj¹cy bez prze-
sady czasów prehistorycznych 
z drobn¹ ró¿nic¹ w postaci ro-
dzaju przyrz¹dzanego jad³a. 

Mamutów i tygrysów szablozê- 
bnych brak bowiem obecnie 
nawet w najlepiej zaopatrzo-
nych sklepach. Oferta urz¹- 
dzeñ jest naprawdê szeroka: 
od topornych, niewartych 
uwagi fragmentów blach do 
solidnych konstrukcji z pre-
fabrykatów i kszta³tek beto-
nowych. Te w³aœnie budowle 
zajmuj¹ najwiêcej miejsca 
w odpowiednich dzia³ach skle-
pów budowlano-ogrodowych. 
I takie stanowisko, zlokalizo-
wane przy domu, wraz ze sto-
sownym osprzêtem œwiadczy 
najlepiej o pozycji w³aœciciela, 
jego goœcinnoœci i o nowocze-
snym stylu ¿ycia. Rozmiary pa-
leniska zdumia³yby nawet na-
czelnego kucharza Boles³awa 
Chrobrego a wysokoœæ komina 
budzi w¹tpliwoœæ, czy decyzja 
o jego instalacji rzeczywiœcie 
nie wymaga konsultacji z nad-
zorem budowlanym. 

Zmartwieniem ka¿de go w³a-
-œciciela nowego ogrodu jest 
flegmatycznoœæ wegetacji 
roœlinnej. Co prawda ka¿dy 
wie przecie¿ ze szko³y, ¿e „las 
p³onie szybko, a roœnie powo-
li”, ale co innego las a co in-
nego te pieczo³owicie powsa-
dzane roœlinki! Jak one powoli 

rosn¹! Nic wiêc dziwne-
go, ¿e ma³o kto opiera siê 
pokusie dosadzenia tu 
i ówdzie jeszcze czegoœ 
„no, ¿eby by³o wiêcej”. 
Opamiêtanie przychodzi 
zwykle po kilku latach, 
gdy w niektóre zak¹tki 
nie da siê ju¿ dotrzeæ 
bez u¿ycia maczety, a 

zakup worków na odpady zie-
lone (wywóz op³acony) zaczy-
na byæ dominuj¹c¹ pozycj¹ 
w bud¿ecie.

Wszystkie te zmartwienia 
bledn¹ wobec mo¿liwoœci 
ugoszczenia znajomych w³as- 
norêcznie przyszykowanym na 
wolnym ogniu jad³em i poczê- 
stowania winem. Z w³asnych 
winogron oczywiœcie. Takich 
prosto z krzaczka.

W ka¿dym z nas tkwi po-
trzeba kontaktu z zieleni¹. 
Oczywiœcie potrzeba ta jest 
zró¿nicowana – jeden zado-
woli siê posiadaniem paprot-
ki, drugi ceni zieleñ parkow¹, 
inny znowu¿ nie mo¿e ¿yæ bez 
– choćby najmniejszego – wła-
snego fragmentu ziemi. Stąd 
właśnie tak niebywała popu-
larność ogródków działko-
wych, które w naszym mieście 
nieomal wchodzą do ścisłego 
centrum.

Có¿ jednak 
znaczy najdo-
godniej na-
wet po³o¿ona 
dzia³ka w 
porównaniu 
z ogródkiem 
przydomowym?
A takich w Gliwicach, nazy-
wanych kiedyœ nieoficjalna 
nawet miastem-ogrodem, te¿ 
nie brakuje, a nawet – bo 
ruch w budownictwie miesz-
kaniowym nie ustaje – z roku 
na rok przybywa. O tym jak 
bardzo przybywa, œwiadcz¹ 
rozrastaj¹ce siê dzia³y ogro-
dowe w marketach budow-
lanych, a tak¿e powstaj¹ce 
– i nienarzekaj¹ce na brak 
zleceñ – firmy bran¿y projekto-
wania i urz¹dzania ogrodów. 

Jak zatem wygl¹da przeciêtny 
nowy ogródek przydomowy 
i co jest jego niezbêdnym 
wyposa¿eniem? Przedewszy- 
stkim – patrząc na wybór ro- 
ślin, jakie kupowane są za-
raz po ukończeniu 
budowy – można 
by sądzić, że znaj-
dujemy się w za-
sięgu klimatu śród-
ziemnomorskiego. 
Podstawowym, nie-
jako kanonicznym, 
przedstawicielem 
flory jest popular-
na tuja. Roślina ta powinna 
w zasadzie stać się polskim 
symbolem, któremu miejsca 
ustępują mazowieckie wierzby 
czy dąb Bartek. Tuja i jej krew-
niacy to obecnie zdecydowany 
numer jeden, rosnący sobie 
karnie w szeregu wokół każ-
dego płotu, dobitniej niż siat-
ka czy sztachety wyznaczają-
cy granice pomiędzy „moim” 
a „ich” terenem. Trudno się 
dziwić, często w ten sposób 

felieton na marginesie

Ogrodowe 
historie Liczba zameldowanych 

w Gliwicach mieszkañ- 
ców kurczy siê w ostat-
nich latach o œrednio 
2.000 osób rocznie.

W mieœcie zameldowanych jest 
wiêcej pañ ni¿ panów, najstarszy 
mieszkaniec mia³ 106 lat - wyni-
ka z opracowanego przez Biuro 
Rozwoju Miasta gliwickiego UM 
uzupe³nienia raportu o stanie mia-
sta na koniec 2008 roku.

Coraz dalej 
od 200.000
W Gliwicach, podobnie jak w ca³ej 
Polsce, liczba mieszkañców nie-
stety maleje. Pod koniec 2008 
roku by³o nas dok³adnie 185.173 
osób (zameldowanych na pobyt 
sta³y). Rok wczeœniej, w 2007 - 
186.809, w 2006 - 189.811.
Jeszcze kilka lat temu, w 2002 
roku, w mieœcie zameldowanych 
by³o prawie 200 tysiêcy osób.
Pojawia siê jednak œwiate³ko w 
tunelu, w 2008 przysz³o na œwiat 
1.880 maluchów. To o 7% wiêcej 
ni¿ rok wczeœniej.
Ci¹gle utrzymuje siê przewaga li-
czebna pañ – 100.149, nad pana-
mi - 91.083.
W ubieg³ym roku zawarto w Gliwi-
cach 1.366 ma³¿eñstw, œrednio 
co setne - z cudzoziemcami.

Bezrobocie maleje
Gliwice doskonale wypadaj¹ na 
tle innych miast pod wzglêdem 
liczby bezrobotnych. Pod koniec 

ubieg³ego roku stopa bezrobocia 
w Gliwicach wynios³a 4,5% (w 
2007 - 6,4%, w 2006 - 9,6%).
Dla porównania w Bytomiu by³o to 
prawie 3 razy wiêcej - 12,4%, w 
Zabrzu - 9,3%.
Lepiej od Gliwic wypadaj¹ jedy-
nie Katowice, gdzie pod koniec 
ubieg³ego roku by³o zaledwie 1,9% 
zarejestrowanych bezrobotnych.

Najwiêkszy odsetek bezrobot-
nych jest wœród mieszkañców z 
wykszta³ceniem podstawowym lub 
niepe³nym podstawowym w wieku 
25-34 lata.

Coraz wiêcej sa-
mochodów
Przybywa na naszych drogach sa-
mochodów. Pod koniec 2008 roku 
mieliœmy a¿ 85.628 zarejestrowa-
nych aut osobowych. To o prawie 
7% wiêcej ni¿ rok wczeœniej. Na je-
den samochód osobowy przypada 
2,2 osoby.
Mimo wzrostu liczby aut, nieznacz-
nie zmala³a iloœæ wypadków na gli-
wickich drogach. W ubieg³ym roku 
odnotowano ich 281.

Pozwolenia na 
budowê, œcie¿ki 
rowerowe
W 2008 roku wydano 1.671 
pozwoleñ na budowê, o 61 wiêcej 
ni¿ rok wczeœniej.
Wed³ug raportu, w Gliwicach jest 
ponad 80 kilometrów tras rowe-
rowych, a w najbli¿szych planach 
kolejne 20 kilometrów.

„Las D¹browa” jest bogaty 
w starodrzew, potoki i tereny 
podmok³e. Mo¿na tu napotkaæ 
rzadkie gatunki zwierz¹t i roœlin, 
m.in. gin¹cy w Polsce gatunek 
dziêcio³a bia³ogrzbietowego czy 
chroniony wawrzynek wilcze³yko. 

Rezerwat ma 
powierzchniê 76,6 

ha i otacza go otu-
lina licz¹ca 232,48 
ha.

To stary las, który pozosta³ niena-
ruszony od prawie 200 lat. Rosn¹ 
tu m.in. 150-letnie dêby, nieco 
m³odsze lipy, buki, olchy oraz 
brzozy tworz¹ce las gr¹dowy. 
Jednym z najciekawszych pomni-

- Nadleœnictwo Rudziniec od 
prawie 15 lat zabiega³o o to, by 
teren ten zyska³ miano rezerwatu 
przyrody – mówi nadleœniczy Ta-
deusz Mamok. 
Od lipca ubieg³ego roku „Las 
D¹browa” objêty zosta³ ochron¹ 
rezerwatow¹. 

Nina Drzewiecka 
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Ścieżką przez rezerwat
GLIWICE. W czasie wakacji warto odwiedziæ 
„Las D¹browa”. To œcie¿ka edukacyjna przez 
rezerwat przyrody, która powsta³a w bezpoœrednim 
s¹siedztwie Gliwic. 

ków przyrody jest d¹b szypu³kowy 
o œrednicy 1,5 m i wysokoœci 14 
m. Przyrodnicy nazywaj¹ to miej-
sce leœn¹ wysp¹, bo wko³o s¹ tyl-
ko pola i ³¹ki. W objêtym ochron¹ 
kompleksie leœnym wystêpuje 
piêæ zespo³ów leœnych.

W³aœnie zakoñczy³ siê kolejny etap 
budowy œcie¿ki. Przedsiêwziêcie 
wspiera m.in. Starostwo Powiato-
we w Gliwicach. Na trasie œcie¿ki 
zbudowana zosta³a m.in. drew-
niana k³adka o d³ugoœci ponad 
20 m oraz rozleg³y, zadaszony 
³awostó³. 
Nadleœnictwo Rudziniec wraz 
miastem Gliwice sfinansowa³o 
budowê wisz¹cego mostka (który 
– podobnie jak k³adka – umo¿liwia 
przejœcie nad lokalnymi zaba-
gnieniami charakterystycznymi 
dla tego rezerwatu) oraz tablic 
informacyjnych. Ustawiono rów-
nie¿ dwa pami¹tkowe g³azy 
poœwiêcone  œl¹skim botanikom 
– Kabathowi i Spribillemu. Sto lat 
temu po raz pierwszy oznaczyli 
oni w Lesie D¹browa dwa gatun-
ki roœlin: je¿ynê gliwick¹ i koz³ka 
ca³olistnego.
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Mniej kradzie¿y
W ubieg³ym roku w Gliwicach 
pope³niono 5 morderstw, 14 
przestêpstw na tle seksualnym, 
218 rozbojów i 2.300 kradzie¿y, 
w tym 241 kradzie¿y samocho-
dów. Co czwarte skradzione auto 
odzyskano.
Przestêpczoœæ w Gliwicach spada, 
przynajmniej ta odnotowana przez 
policjê - wynika z analizy danych 
Komendy Miejskiej Policji.

Policja ma coraz mniej do roboty, 
za to Stra¿ Miejska odwrotnie. 
Statystyki pokazuj¹, ¿e g³ównym 
celem stra¿ników s¹… Ÿle za-
parkowane samochody. W 2008 
stra¿nicy ukarali a¿ 8.809 kie-
rowców, interweniowali te¿ 1.402 
razy w zwi¹zku z wyprowadzaniem 
psów bez nadzoru.
Spo¿ywanie alkoholu w miejscu 
niedozwolonym spotka³o siê z 
interwencj¹ stra¿ników a¿ 6.600 
razy.

Wiêkszoœæ interwencji SM 
koñczy³a siê pouczeniem, w co 
czwartym wypadku - mandatem.

Przyby³o 
urzêdników
A¿ o 10% w stosunku do 2007 
roku przyby³o etatów w poszczegól-
nych komórkach organizacyjnych 
Urzêdu Miejskiego. Pod koniec 
2008 roku podatnicy finansowali 
w Gliwicach 543 etaty urzêdników, 
podczas gdy rok wczeœniej by³o to 
499, a dwa lata wczeœniej 479.
W Urzêdzie Miejskim jest 584 
komputery, wszystkie z dostêpem 
do internetu, na zakup oprogra-
mowania w 2008 roku wydano 
2,2 mln z³otych.
Roœnie równie¿ udzia³ wydatków 
na administracjê publiczn¹, w 
ubieg³ym roku stanowi³y one a¿ 
6,5% bud¿etu, o 1% wiêcej ni¿ w 
2007.

(oprac. mf)

Trochê statystyki. Uzupełnienie raportu o stanie miasta Gliwice.

Mniej mieszkańców, mniej przestępstw, 
więcej urzędników i samochodów


